
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/23/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হকাবভড-19 এর বিরুম্বে হেম্বের লড়াইম্বে অগ্রগবি সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকল 

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

  

গিকাল দেবর্ক রাজ্েিোপী পজজ্টেবভটে 2 েিাাংম্বের কম, গি োর্া পাাঁচ বের্ ধম্বর 2.5 

েিাাংম্বের বর্ম্বচ  

  

গিকাল হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে জ্ুম্বড় 38 জ্ম্বর্র মৃিয ে  ম্বেম্বে   

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হক্াথভড-19 এর সাথি লড়াই ক্রার হেথে হেথের অগ্রগথি 

সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে প্রোর্ ক্থরথের্।   

  

"থর্উ ইয়ক্নবাসীথের এথগথয় এথস টেক্া হর্ওয়া এবং বুোর হর্ওয়ার ক্ারথে আমাথের রাজয এই 

ভাইরাসথক্ পরাজজি ক্রথি এবং ম ামারীথি এক্টে র্িুর্ উপাথয় এথগথয় যাওয়ার পথি হর্িৃত্ব 

থেথে," গভর্ নর হ াচযল িম্বলম্বের্। "হক্াথভড-19 এর সামথর্ িাক্ার জর্য টেক্াটে এক্টে 

গুরুত্বপূে ন সরঞ্জাম থক্ন্তু আমাথের থিশুথের টেক্া হেওয়ার জর্য আমাথের এখর্ও আরও ক্াজ 

ক্রথি  থব। থপিামািা এবং অথভভাবক্গে, আথম আপর্াথের সু্কথলর মধ্য িীথির েুটের সুথযাগ 

থর্থি এবং যি িাড়ািাথড় সম্ভব িাথের টেক্াক্রথের এবং বুোর প্রাপ্ত  ওয়ার থবষথয় আপর্ার 

থিশুর থিশু থবথিষথের সাথি পরামি ন ক্রথি উৎসা  জার্াই।"  

   

আজথক্র ডাো সংথেথপ থর্থে িুথল ধ্রা  থলা:   

  

• যিগুবল পরীক্ষার ফলাফল জ্ার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 129,088  

• হমাে পজজ্টেভ - 2,456  

• ইবিিাচম্বকর েিাাংে - 1.90%  

• 7-বেম্বর্র গড় ইবিিাচম্বকর েিাাংে - 2.02%  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 2,404 (-57)  

• র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী - 249  

• ICU-হি িাকা হরাগী - 385 (-41)  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্ স  হরাগী - 212 (-27)  

• হমাে োড়া হপম্বেম্বের্ - 284,341 (+272)  

• HERDS-এর মাধেম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা র্িযর্ মৃিয ে - 38  



• HERDS-এর মাধেম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা হমাে মৃিয ে 

- 54,564  

   

হ লি হক্য়ার ইথলক্ট্রথর্ক্ হরসপন্স হডো থসথেম (Health Electronic Response Data 

System) এক্টে NYS DOH হডো উৎস যা দেথর্ক্ থর্জিি মিুৃযর হডো সংগ্র  ক্থর যা হক্বল 

 াসপািাল, র্াথস নং হ াম এবং প্রাপ্তবয়স্কথের পথরেয নার হেথসথলটেগুথল জাথর্।   

  

• CDC-এর মাধেম্বম বরম্বপােন করা ও সাংকবলি  হমাে মিৃয ে - 69,054   

   

NYS DOH ও NYC দ্বারা CDC-এর ক্াথে থরথপােনকৃ্ি এই দেথর্ক্ হক্াথভড-19 এর সামথয়ক্ হডি 

সাটেনথেথক্থের িথিয  াসপািাল, র্াথস নং হ াম, প্রাপ্তবয়স্কথের হসবাসের্, বাথড়,  সথপস ও 

অর্যার্য স্থার্গুথল স  হযথক্াথর্া স্থাথর্ মারা যাওয়া বযজিরা অন্তভুনি আথের্।   

   

• হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ্ - 36,747,978  

• গি 24 ঘণ্টাে প্রম্বোগ করা হমাে টেকার হডাজ্ - 13,543  

• গি 7 বেম্বর্ হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ্ - 173,426  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টেকার 

অন্তি একটে হডাজ্ হপম্বেম্বের্ - 91.5%    

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টেকার সি 

হডাজ্ হপম্বেম্বের্ - 82.8%    

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টেকার 

অন্তি একটে হডাজ্ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 95.0%   

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টেকার সি 

হডাজ্ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 85.4%    

• 12-17 িের িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টেকার অন্তি একটে 

হডাজ্ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 81.3%   

• 12-17 িের িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টেকার সি হডাজ্ 

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 71.2%   

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টেকার অন্তি একটে হডাজ্ 

হপম্বেম্বের্ - 80.9%    

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টেকার সি হডাজ্ হপম্বেম্বের্ - 

72.9%    

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাাংে টেকার অন্তি একো হডাজ্ 

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 88.7%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাাংে টেকার সি হডাজ্ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 

75.3%   



   

প্রথি 100  াজার মার্ুথষর মথধ্য প্রথিযক্ অঞ্চথলর 7-থেথর্র হক্থসর গড় থর্ম্নরূপঃ   

   

অঞ্চল   

রবিিার, 20 

হফব্রুোবর, 

2022  

হসামিার, 21 

হফব্রুোবর, 

2022  

মঙ্গলিার, 22 

হফব্রুোবর, 

2022  

Capital 

Region   20.78  20.17  18.72  

Central 

New York   28.13  27.14  25.05  

Finger 

Lakes   15.83  15.11  13.74  

Long Island   11.91  11.28  11.05  

Mid-

Hudson   13.73  13.31  12.88  

Mohawk 

Valley   24.93  24.37  22.61  

New York 

City   12.86  12.56  12.32  

North 

Country   33.59  32.90  30.45  

Southern 

Tier   28.30  27.71  26.52  

Western 

New York   16.70  15.62  15.27  

হেে িোপী   15.57  15.06  14.46  

   

প্রথি এলাক্ায় গি 7 থেথর্ পজজটেভ েলােথলর িিাংথির  ার যা গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা 

 থয়থে িা  ল:  

   

অঞ্চল  

রবিিার, 20 

হফব্রুোবর, 

2022  

হসামিার, 21 

হফব্রুোবর, 

2022  

মঙ্গলিার, 22 

হফব্রুোবর, 

2022  

Capital 

Region  3.82%  3.73%  3.62%  

Central 

New York  5.38%  5.19%  5.06%  



Finger 

Lakes  3.66%  3.49%  3.33%  

Long 

Island  2.19%  2.09%  2.12%  

Mid-

Hudson  2.38%  2.22%  1.98%  

Mohawk 

Valley  4.44%  4.41%  4.18%  

New York 

City  1.33%  1.30%  1.28%  

North 

Country  6.66%  6.51%  6.13%  

Southern 

Tier  3.34%  3.31%  3.42%  

Western 

New York  4.27%  3.99%  3.85%  

হেে 

িোপী  2.16%  2.08%  2.02%  

  

   

গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা প্রথিটে থর্উ ইয়ক্ন থসটে হবাথরার 7-থেথর্র পরীোর পজজটেভ 

েলােথলর গড় িিাংি থর্থে হেওয়া  থয়থে:   

  

িম্বরা  

রবিিার, 20 

হফব্রুোবর, 

2022  

হসামিার, 21 

হফব্রুোবর, 

2022  

মঙ্গলিার, 22 

হফব্রুোবর, 

2022  

Bronx  1.22%  1.20%  1.20%  

Kings  1.15%  1.09%  1.06%  

New York  1.57%  1.58%  1.59%  

Queens  1.33%  1.30%  1.31%  

Richmond  1.62%  1.55%  1.50%  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 2,456 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর হক্াথভড-19 পরীো পজজটেভ  থয়থেল, 

যার েথল হমাে সংখযা ো াঁথড়থয়থে 4,892,359 এ। এক্টে হভৌগথলক্ থবথেষে থর্ম্নরূপ:  

   

কাউবি  হমাে পজজ্টেভ  র্িযর্ পজজ্টেভ  

Albany  57,777  34  

Allegany  8,748  8  



Broome  44,152  57  

Cattaraugus  15,095  20  

Cayuga  15,543  11  

Chautauqua  23,258  18  

Chemung  20,859  17  

Chenango  9,090  9  

Clinton  16,161  20  

Columbia  9,844  9  

Cortland  10,247  12  

Delaware  7,530  10  

Dutchess  63,041  31  

Erie  205,280  112  

Essex  5,398  12  

Franklin  8,981  9  

Fulton  12,216  17  

Genesee  13,507  5  

Greene  8,404  4  

Hamilton  828  1  

Herkimer  13,476  9  

Jefferson  19,517  17  

Lewis  6,067  5  

Livingston  11,442  2  

Madison  12,645  12  

Monroe  148,943  59  

Montgomery  11,626  13  

Nassau  397,697  147  

Niagara  47,066  30  

NYC  2,268,109  899  

Oneida  51,953  65  

Onondaga  106,548  106  

Ontario  19,383  24  

Orange  105,162  48  

Orleans  8,511  2  

Oswego  24,837  45  

Otsego  9,587  11  

Putnam  23,259  9  



Rensselaer  30,670  18  

Rockland  91,052  19  

Saratoga  44,902  36  

Schenectady  32,202  12  

Schoharie  4,886  2  

Schuyler  3,369  5  

Seneca  5,722  5  

St. Lawrence  20,325  39  

Steuben  19,403  13  

Suffolk  422,039  176  

Sullivan  18,125  8  

Tioga  10,451  11  

Tompkins  17,279  24  

Ulster  30,684  21  

Warren  13,205  15  

Washington  11,788  13  

Wayne  16,823  12  

Westchester  246,158  99  

Wyoming  8,206  2  

Yates  3,283  7  

   

থর্থের িিয  াসপািাথল ভথিন  ওয়া হরাগীথের মথধ্য হক্াথভড-19 এর পরীোয় পজজটেভ  ওয়া 

হরাগীথের ক্িজর্ হক্াথভড-19/হক্াথভড-19 সংক্রান্ত জটেলিার ক্ারথে  াসপািাথল ভথিন 

 থয়থের্ এবং ক্িজর্ হক্াথভড-19 বযিীি অর্য ক্ারথে ভথিন  থয়থের্ িাথের সংখযা প্রক্াি 

ক্থর:    

   

অঞ্চল  

িিনমাম্বর্ 

 াসপািাম্বল 

ভবিন হকাবভড-

19 হরাগীর 

সাংখ্ো  

হকাবভম্বডর 

কারম্বে িা 

হকাবভড 

সাংক্রান্ত 

জ্টেলিার 

কারম্বে ভবিন  

হকাবভম্বডর 

কারম্বে িা 

হকাবভড 

সাংক্রান্ত 

জ্টেলিার 

কারম্বে ভবিন 

হরাগীর 

েিাাংে  

হযসি 

হরাগী 

ভবিনর 

সমম্বে 

ভবিনর 

কারে 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ্ বেল 

র্া  

হযসি হরাগী 

ভবিনর সমম্বে 

ভবিনর কারে 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ্ বেল 

র্া িাম্বের 

েিাাংে  

Capital 

Region  137  78  56.9%  59  43.1%  



Central 

New York  95  58  61.1%  37  38.9%  

Finger 

Lakes  303  129  42.6%  174  57.4%  

Long 

Island  389  173  44.5%  216  55.5%  

Mid-

Hudson  199  84  42.2%  115  57.8%  

Mohawk 

Valley  50  33  66.0%  17  34.0%  

New York 

City  901  368  40.8%  533  59.2%  

North 

Country  68  35  51.5%  33  48.5%  

Southern 

Tier  86  55  64.0%  31  36.0%  

Western 

New York  176  95  54.0%  81  46.0%  

হেে 

িোপী  2,404  1,108  46.1%  1,296  53.9%  

  

ওথমক্রর্ ভযাথরথয়ন্ট বিনমাথর্ সংক্রমেরি ভাইরাথসর 95% এর প্রথিথর্থধ্ত্ব ক্থর। ভযাথরথয়ন্ট 

ট্রযাথক্ং সম্পথক্ন আথরা িথিযর জর্য অর্ুগ্র  ক্থর থভজজে ক্রুর্ঃ (হক্াথভড-19 ভযাথরথয়ন্ট 

সংক্রান্ত ডাো | স্বাস্থয েপ্তর (Department of Health (ny.gov)৷   

   

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথে 38 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী মারা হগথের্, যা হমাে মৃিুযর সংখযাথক্ 

54,564 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ বসবাথসর ক্াউথন্ট অর্ুসাথর, হভৌগথলক্ থভথিথি থবিে িিয 

থর্ম্নরূপ:   

  

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে  

Allegany  1  

Bronx  1  

Cattaraugus  1  

Chautauqua  1  

Chemung  1  

Dutchess  1  

Erie  3  

Kings  5  

Monroe  1  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3117d2f63a8b49178f0b08d9f6fa0cb9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637812376091489145%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xX%2FhDcCGtF9igXf3TGlMMdz9%2BZ66nhqNfJccvN%2FcgAw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3117d2f63a8b49178f0b08d9f6fa0cb9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637812376091489145%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xX%2FhDcCGtF9igXf3TGlMMdz9%2BZ66nhqNfJccvN%2FcgAw%3D&reserved=0


Montgomery  1  

Nassau  1  

New York  2  

Niagara  1  

Oneida  1  

Onondaga  1  

Orange  1  

Queens  7  

St. Lawrence  1  

Suffolk  3  

Tioga  1  

Washington  1  

Westchester  1  

Wyoming  1  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সব গে টেক্াোর্ হক্ন্দ্র 5 বের ও িার হেথয় হবথি বয়সী হযাগয থর্উ 

ইয়ক্নবাসীথের জর্য হখালা রথয়থে, হযখাথর্ সবগুথলা সাইথে 12 বের বা িার হবথি বয়সী 

বযজিথের জর্য আথগ-আসথল আথগ-পাথবর্ থভথিথি সরাসথর উপথস্থি  থয় টেক্া গ্র থের 

সুথযাগ রথয়থে। 5-11 বের বয়সী থিশুথের জর্য হক্ার্ সাইেগুথলাথি অযাপথয়ন্টথমন্ট হর্য়া 

আবিযক্  থব হস সম্পথক্নি িিয আমাথের ওথয়বসাইথে পাওয়া যাথব। হযসব বযজি হেে-

পথরোথলি গে টেক্াোর্ হক্থন্দ্র এক্টে অযাপথয়ন্টথমন্ট থর্থি োর্ িারা 'আথম থক্ হযাগয' অযাথপ 

(Am I Eligible App) বা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বথর হোর্ ক্থর িা ক্রথি পাথরর্। হলাক্জর্ 

অযাপথয়ন্টথমথন্টর জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাগ, োথম নথস, ডািার বা  াসপািাথল হযখাথর্ টেক্ার 

বযবস্থা আথে হসখাথর্ হযাগাথযাগ ক্রথি পাথরর্, অিবা িাথের ক্াোক্াথে টেক্ার 

অযাপথয়ন্টথমথন্টর িিয খুাঁজথি vaccines.gov ওথয়বসাইথে হযথি পাথরর্।   

   

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা যারা 5-11 বের বয়সী থিশুথের জর্য টেক্ার অযাপথয়ন্টথমন্ট থর্ধ্ নারর্ ক্রথি 

োর্ িাথের সন্তাথর্র থিশুথরাগ থবথিষে, পাথরবাথরক্ থেথক্ৎসক্, ক্াউথন্ট স্বাস্থয থবভাগ, 

হেডাথরলগিভাথব হযাগযিাপ্রাপ্ত স্বাস্থয হক্ন্দ্র (FQHC), গ্রামীে স্বাস্থয হক্ন্দ্র বা োথম নথস, হযগুথল 

এই বয়সী গ্রুথপর জর্য টেক্াক্রে পথরোলর্া ক্রথে, িাথের সাথি হযাগাথযাগ ক্রথি উৎসাথ ি 

ক্রা  থে। বাবা-মা এবং অথভভাবক্রা vaccines.gov, ওথয়বসাইথে হযথি পাথরর্, িাথের জজপ 

হক্াড থলথখ 438829 র্ম্বথর হেক্সে ক্রথি পাথরর্, অিবা ক্াোক্াথে অবস্থার্গুথলা খুাঁথজ হবর 

ক্রথি 1-800-232-0233 র্ম্বথর ক্ল ক্রথি পাথরর্। থর্জিি ক্রুর্ হয হপ্রাভাইডার োইজার-

বাথয়াএর্থেক্ হক্াথভড-19 টেক্া প্রোর্ ক্থর, হযথ িু এই বয়স েথলর জর্য অর্য হক্াথভড-19 

টেক্া এখথর্া অর্ুথমাথেি র্য়।   

   

বিম্বেষভাম্বি এই িেসী বেশুম্বের বপিামািা ও অবভভািকম্বের জ্র্ে দিবর করা র্িযর্ 

িিে, প্রােেই জজ্জ্ঞাবসি প্রশ্নািবল ও উত্তর, ও সাংস্থ্াম্বর্র জ্র্ে 

আমাম্বের ওম্বেিসাইে হেখ্ুর্৷   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3117d2f63a8b49178f0b08d9f6fa0cb9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637812376091489145%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fEemBCtMlLtEUbwflWtxbGKYrJU01fPJCXRjua9feeQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3117d2f63a8b49178f0b08d9f6fa0cb9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637812376091489145%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fEemBCtMlLtEUbwflWtxbGKYrJU01fPJCXRjua9feeQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3117d2f63a8b49178f0b08d9f6fa0cb9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637812376091489145%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fEemBCtMlLtEUbwflWtxbGKYrJU01fPJCXRjua9feeQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3117d2f63a8b49178f0b08d9f6fa0cb9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637812376091489145%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hhO8y%2Fr8sXKfBEXvh%2Fj8%2FT8NbU4K5FmWFcbg5xRAYCs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3117d2f63a8b49178f0b08d9f6fa0cb9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637812376091489145%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hhO8y%2Fr8sXKfBEXvh%2Fj8%2FT8NbU4K5FmWFcbg5xRAYCs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccines-children-and-adolescents&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3117d2f63a8b49178f0b08d9f6fa0cb9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637812376091489145%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uGEwiZZNOu%2BtnTVQSdq80TfvG942PyiruZ%2FQBKRtC%2FE%3D&reserved=0


   

গিক্াল, 2,824 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার প্রিম হডাজ হপথয়থের্, এবং 3,035 জর্ 

িাথের টেক্ার থসথরজটে সম্পূে ন ক্থরথের্। টেক্া হপথয়থের্ এমর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীথের অঞ্চল 

অর্ুসাথর র্ীথে হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে:  

   

  

হপ্রাভাইডাম্বরর অিস্থ্ার্ অর্ুযােী 

আঞ্চবলক টেকাগ্র ম্বের ডাো        

  

টেকার কমপম্বক্ষ একটে হডাজ্ 

হপম্বেম্বের্ এমর্ িেজি  

টেকার বসবরজ্গুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

অঞ্চল  

ক্রমিধ নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা 

ধম্বর িৃজে  

ক্রমিধ নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা 

ধম্বর িৃজে  

Capital Region  964,384  189  881,792  236  

Central New York  645,465  184  596,405  194  

Finger Lakes  862,774  274  799,271  303  

Long Island  2,178,301  868  1,932,240  791  

Mid-Hudson  1,701,058  601  1,489,361  648  

Mohawk Valley  324,659  110  301,736  136  

New York City  7,972,475  50  7,040,540  69  

North Country  303,410  182  274,465  187  

Southern Tier  438,989  132  401,747  146  

Western New York  952,904  234  874,574  325  

হেে বযাপী  16,344,419  2,824  14,592,131  3,035  

  

িুোর/িাড়বি েে        

অঞ্চল  

ক্রমিধ নমার্  

হমাে  গি 24 ঘণ্টা ধম্বর িৃজে  গি 7 বেম্বর্ িৃজে    

Capital Region  453,452  670  6,019    

Central New York  302,871  606  5,247    

Finger Lakes  473,928  814  8,266    

Long Island  1,093,328  2,048  24,127    

Mid-Hudson  834,909  1,608  16,636    

Mohawk Valley  161,362  312  2,753    

New York City  2,747,438  125  34,603    

North Country  142,180  332  2,586    

Southern Tier  215,608  283  3,528    

Western New York  514,914  1,015  8,519    

হেে বযাপী  6,939,990  7,813  112,284    



  

হক্াথভড-19 টেক্া ট্রযাক্ার ডযািথবাডন (Vaccine Tracker Dashboard) পাওয়া যাথে, যার মাধ্যথম 

হক্াথভড-19 টেক্া থবিরে সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীরা আপথডে হপথি পাথরর্। থর্উ ইয়ক্ন হেে 

স্বাস্থয থবভাথগর (New York State Department of Health) িিন অর্ুযায়ী টেক্াোর্ 

হক্ন্দ্রগুথলাথক্ হক্াথভড-19 টেক্া প্রথয়াথগর সব ডাো 24 ঘণ্টার মথধ্য থরথপােন ক্রথি  য়; এই 

হেথের টেক্াোর্ প্রথেষ্টার সবথেথয়  ালর্াগাে ডাো িুথল ধ্রার জর্য টেক্া প্রথয়াথগর ডাো 

ডযািথবাথডন প্রথিথের্ আপথডে ক্রা  য়। NYSIIS এবং CIR-পাওয়া থর্উইয়ক্ন হেে স্বাস্থয 

থবভাথগর হডোগুথল হেডাথরল হডোর হিথক্ সামার্য আলাো যার মথধ্য হক্থন্দ্রর প্রিাসথর্ক্ 

হডাজ এবং অর্যার্য সামার্য পাি নক্য অন্তভুনি। উভয় সংখযা উপথর প্রক্াথিি িথিয অন্তভুনি 

ক্রা  থয়থে৷  

  

2/22/2022  

 াস

পািা

ল  

  

র্া

থস নং 

হ াম  

  
AC

F  
  

LHC

SA  
  

 স

থপস  
  

CH

HA  
  হমাে  

  

টেক্া র্া 

হর্ওয়ার 

ক্ারথে 

োক্থরেুযি 

হমাে ক্মী  

  

6,074  

1.1

6%  

2,53

3  
1.6

8%  

339  

1.1

0%  

8,12

2  
2.9

5%  

97  

1.5

5%  

167  

1.2

2%  

17,33

2  
1.7

3%  

টেক্া র্া 

হর্ওয়ার 

ক্ারথে 

পেিযাগকৃ্

ি ও 

অবসথর 

যাওয়া 

হমাে ক্মী  

  

2,412  

0.4

6%  

70  

0.0

5%  

8  

0.0

3%  

2,60

9  

0.9

5%  

85  

1.3

6%  

143  

1.0

4%  

5,327  

0.5

3%  

টেক্া র্া 

হর্ওয়া ও 

টেক্া থর্থি 

অথর্েুক্ 

 ওয়ার 

ক্ারথে 

েীঘ নক্ালীর্ 

েুটেথি/অ

দবিথর্ক্ 

েুটেথি 

িাক্া হমাে 

ক্মী  

  

1,004  

0.1

9%  

399  

0.2

6%  

49  

0.1

6%  

6,68

5  

2.4

3%  

5  

0.0

8%  

65  

0.4

7%  

8,207  

0.8

2%  

টেক্া র্া 

হর্ওয়ার 

ক্ারথে 

থক্ন্তু 

বিনমাথর্ 

প্রিম     83  

0.0

2%  

1,51

4  

1.0

0%  

514  

1.6

7%  

2,51

1  

0.9

1%  

0  

0.0

0%  

13  

0.0

9%  

4,635  

0.4

6%  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccine-tracker&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3117d2f63a8b49178f0b08d9f6fa0cb9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637812376091489145%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1%2B3Tosn0QFMLjrFuxQ%2B1d8QUZah0rdsFm6d%2BPAtDf38%3D&reserved=0


হডাথজর 

জর্য 

অথপেমা

ে িাক্ার 

েথল 

েীঘ নক্ালীর্ 

েুটেথি/অ

দবিথর্ক্ 

েুটেথি 

িাক্া হমাে 

ক্মী  

উপথরর 

থবভাগসমূ

  হিথক্ 

হমাে 

থর্জিয় 

ক্মী  

9,573    
4,51

6  
  910    

19,9

27  
  187    388    

35,50

1  

  

হমাে 

সজক্রয় 

ক্মী  

513,9
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িিক্রা  ার আর্ুমাথর্ক্৷ এগুথলা 2/22/2022 িাথরথখ থর্থজথের-থরথপােন ক্রা িথিযর উপর 

থভথি ক্থর দিথর ক্রা  থয়থে। থডথর্াথমথর্েররা  ল 2/22/2022 িাথরথখ থরথপােন ক্রা সজক্রয় 

ক্মী এবং হসই সাথি উপথরর থর্জিয় থবভাগসমূথ র সংখযা; উপথর উথিথখি থবভাগগুথলা োড়া 

অর্যার্য ক্ারথে ঘথে িাক্া ক্মী সংখযার হ্রাস-বজৃি এথি অন্তভুনি ক্রা  য়থর্৷   
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